
BQR is een coöperatie van zelfstandige zorgverleners die zich met hart en ziel inzetten 
voor een menswaardig bestaan. We bieden professionele, hoogwaardige en doelmatige 
zorg thuis. We hebben een hechte band met onze zorgverleners en zijn nauw betrokken 
bij onze cliënten.

Wij zoeken een doortastende 

(Wijk)Verpleegkundige niveau 4/5
die het hoofd koel houdt bij complexe situaties.

Binnen een zelfsturend zorgteam verricht jij verpleegkundige taken aan onze cliënten 
die vanwege ziekte, handicap of stoornis niet (meer) in staat zijn zichzelf te redden. 
De taken kunnen betrekking hebben op verpleging, verzorging, medisch technisch 
handelen en/of de begeleiding van een (palliatief terminaal) ziekteproces. De zorgvraag 
bij ons is gemiddeld- tot hoogcomplex en sterk aan verandering onderhevig. Als 
wijkverpleegkundige ben jij de hoofdverantwoordelijke voor de geboden zorg.

Wat wordt er van je verwacht:
• Je beschikt over een diploma MBO-V of HBO-V
• Je bent BIG geregistreerd
• Je hart ligt in de zorg
• Je bent ambitieus en tilt de zorg naar het hoogst haalbare niveau
• Je bent een teamspeler, collegiaal en sociaal
• Indien je zelfstandige (zzp’er) bent een inschrijving bij de Kamer van Koophandel
• Je bent bereid om een Verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen
• Je bent in het bezit van een rijbewijs

Wat bieden we je:
• Wij zijn een warme organisatie met korte lijnen, er heerst een informele sfeer 

waarbij kwaliteit van de zorg altijd voorop staat
• We zijn een groeiende organisatie waarbij jouw mening zeker telt
• Je maakt onderdeel uit van een vast team waar betrokkenheid en persoonlijke 

aandacht voor onze cliënten en jouw teamgenoten belangrijk zijn
• Je krijgt de mogelijkheid tot diverse scholingsmogelijkheden
• Je kunt zelf je uren en diensten inplannen
• Kans op een vast dienstverband / langdurige werkrelatie als zzp’er
• Een marktconform salaris en voorwaarden / een marktconform uurtarief als zzp’er

Voor vragen over deze vacature kan je contact opnemen met Ingeborg Querner.

Lijkt het je wat? Stuur dan zo snel mogelijk, vòòr 16 juni, je motivatie voorzien van je CV 
naar i.j.d.querner@bqr-zorg.nl
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